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Hanzeatyckie Miasto Uniwersyteckie 
Rostock 
Burmistrz 
Urząd ds. Administracji Szkolnej 
Schillingallee 71 
18057 Rostock 
(Podmiot prowadzący szkoły) 

Państwowy Urząd ds. Oświaty w Rostocku 
Möllner Straße 13 

18109 Rostock 
(Inspektorat Szkolny) 

 
 

Informacje dot. zapisów do szkoły dzieci rozpoczynających naukę 
w roku szkolnym 2021/22 

 
Zapisy 
Osoby uprawnione do opieki, których dzieci podlegały będą z początkiem roku szkolnego 
2021/22 obowiązkowi szkolnemu, muszą zapisać swoje dzieci do szkoły właściwej ze względu 
na miejsca zamieszkania. Dotyczy to także tych osób uprawnionych do opieki, które składają 
wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły. Zapisanie dziecka nie jest równoznaczne z 
wiążącym przyjęciem dziecka do danej szkoły. Zapisanie dziecka musi nastąpić za obopólną 
zgodą osób uprawnionych do opieki. 
 
Szkoła właściwa ze względu na miejsce zamieszkania to najbliżej położona szkoła podstawowa 
w danej gminie, w obwodzie której zamieszkuje dziecko rozpoczynające naukę. W przypadku 
osób małoletnich zgodnie z §11 kodeksu cywilnego [BGB] decydujący jest główne miejsce 
zamieszkania osób uprawnionych do opieki. Dodatkowe miejsca zamieszkania nie są z punktu 
widzenia procedury zapisów istotne. 
 
Zapisy odbywają się w sposób bezkontaktowy za pośrednictwem strony internetowej  
www.rostock.de/Einschulung, a termin ich upływa 30 października 2020 r. Pod ww. adresem 
znajdą Państwo wszelkie istotne informacje dotyczące zapisów. Kolejność zapisów nie stanowi 
kryterium przyjęcia do szkoły. Każdy rodzic, którego dziecko z początkiem roku szkolnego 
2021/22 objęte będzie obowiązkiem szkolnym, otrzyma listownie pismo z informacjami dot. 
procedury zapisów. 
 
Dokonując zapisu dziecka należy podać informację o szkole drugiego wyboru. Jest to istotne w 
przypadku braku możliwości przyjęcia dziecka do szkoły pierwszego wyboru. 
 
W przypadku gdy zamieszkująca na stałe w innej gminie (np. w powiecie Rostock) osoba 
uprawniona do opieki chciałaby, aby jej dziecko uczęszczało do szkoły publicznej w 
Hanzeatyckim Mieście Uniwersyteckim Rostock, dokonując zapisu musi ona przedłożyć zgodę 
na uczęszczanie dziecka do szkoły niebędącej szkołą właściwą ze względu na miejsce 
zamieszkania, wydaną przez podmiot prowadzący szkołę w gminie zamieszkania. Powyższe 
należy odpowiednio uzgodnić z urzędem gminy zamieszkania lub miejscowym podmiotem 
prowadzącym szkołę. 
 
W przypadku dzieci z poważnymi ograniczeniami (fizycznymi, językowymi, w zachowaniu, w 
nauce, dot. wzroku lub słuchu) istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka. Wsparcia w tym mogą zakresie udzielić: dyrekcja 
szkoły właściwej dla miejsca zamieszkania, Centra Wsparcia Hanzeatyckiego Miasta 
Uniwersyteckiego Rostock oraz Państwowy Urząd ds. Oświaty. 
 
Procedura przyjęć 
Decyzje o przyjęciu dziecka rozpoczynającego naukę do danej szkoły wydawane będą po 
zakończeniu wszystkich badań bilansowych poprzedzających rozpoczęcie nauki w szkołach 
podstawowych Hanzeatyckiego Miasta Uniwersyteckiego Rostock, w terminie przewidywanym 
na koniec bieżącego roku szkolnego. 

Decyzję o przyjęciu danego ucznia wzgl. uczennicy w ramach dostępnych w szkole miejsc 
podejmuje zgodnie z § 6 SchPflV M-V [Rozp. o Obow. Szkoln. Kraju Związk. Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego] dyrektor szkoły. 
 
W przypadku przekroczenia liczby dostępnych w szkole miejsc, dyrektor szkoły zobowiązany 
jest poinformować rodziców o nieprzyjęciu dziecka do szkoły. W przypadku gdy osoba 
uprawniona do opieki nie poda w zgłoszeniu informacji o szkole drugiego wyboru, jak również w 
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przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc w szkole drugiego wyboru, Niższy 
Inspektorat Szkolny, Państwowy Urząd ds. Oświaty w Rostocku może skierować 
podlegającego(podlegającą) obowiązkowi szkolnemu ucznia(uczennicę) do innej szkoły (§ 45 
ustęp 3 zdanie 2 SchulG M-V [Rozp. o Obow. Szkoln. Kraju Związk. Meklemburgii-Pomorza Przedniego]). 
 
Decyzja, czy dany uczeń(uczennica) zostanie przyjęty(a) do szkoły pierwszego wyboru mimo  
przekroczenia liczby dostępnych miejsc, podejmowana jest wyłączenie na podstawie odległości 
od miejsca zwyczajowego pobytu do wybranej szkoły. Pierwszeństwo będą miały przypadki 
szczególne. 
 

Terminy 

październik 2020 Zapisy przyszłorocznych pierwszoklasistów 

Przewidywany termin od 

października 2020 Badania bilansowe poprzedzające rozpoczęcie nauki 

luty - marzec 2021 Testy gotowości szkolnej lub inne procedury (o dokładnym 
terminie oraz danej procedurze szkoła poinformuje w zaproszeniu) 

czerwiec 2021 
Decyzja o przejęciu do szkoły oraz doręczenie informacji o 
przyjęciu 

czerwiec 2021 Spotkania rodziców (o dokładnych terminach poinformuje szkoła) 

31 lipiec 2021 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach publicznych 
(w szkołach prywatnych ewentualnie w innym terminie ) 

2 sierpień 2021 Pierwszy dzień nauki w szkole 

W celu sprawdzenia czy oraz w jakim terminie dana szkoła organizuje dni otwarte prosimy o 
zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej danej szkoły. 
 
Świetlica 
Informacje dotyczące placówek świetlic oraz prowadzących je przy poszczególnych szkołach 
podmiotów znajdą Państwo również przy pomocy tzw. Kita-Planer [planer placówek opieki dziennej] 
(www.rostock.de/kitaplaner). 

Warunkiem otrzymania miejsca w świetlicy jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu prawa 
do skorzystania z opieki  dziennej. 

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w urzędzie Amt für Jugend, Soziales 
und Asyl [Urząd ds. Młodzieży, Spraw Socjalnych oraz Pomocy dla Osób Bezdomnych]: 

 

online pod adresem: rathaus.rostock.de → Rathaus → Formulare → Buchstabe „K“ 
     [→  ratusz →  formularze →  litera „K“ ] 
 
lub osobiście w siedzibie urzędu Amt für Jugend, Soziales und Asyl 
SG Kita / St.- Georg-Straße 109 / Haus II / 18055 Rostock 
godziny otwarcia:                wtorek          9.00 - 12.00 oraz 13.30 - 18.00  
                                           czwartek     9.00 - 12.00 oraz 13.30 - 16.00 
 
Wnioski składać można najwcześniej na trzy miesiące przed przewidywanym rozpoczęciem opieki 
po uzyskaniu miejsca w danej placówce. 
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Badanie bilansowe poprzedzające rozpoczęcie nauki 

Badania bilansowe poprzedzające rozpoczęcie nauki odbywają się zarówno w Urzędzie ds. 
Zdrowia [Gesundheitsamt] jak i w Filii Urzędu ds. Zdrowia w Evershagen. Poddanie się badaniu 
obowiązkowe jest także dla dzieci, w przypadku których termin rozpoczęcia nauki został lub 
zostanie odroczony. 
  
O wyznaczonym terminie badania Urząd ds. Zdrowia informuje na drodze pisemnego 
zaproszenia. Po przeprowadzeniu badania, wypełniony przez Urząd ds. Zdrowia formularz 
„Ergebnis der Einschulungsuntersuchung“ [Wynik badania bilansowego poprzedzającego rozpoczęcie 

nauki] należy niezwłocznie przesłać w oryginale do prowadzonej prze gminę szkoły pierwszego 
wyboru, do której zostało zapisane dziecko. 
  
Celem badania jest ocena, czy dziecko osiągnęło zgodny z wiekiem poziom rozwoju oraz czy jest 
w stanie sprostać wymaganiom jakie stawia szkoła. W ramach ujednoliconej ta terenie całego 
Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie procedurze SOPESS (tłum. 
socjopedagogiczne badanie przesiewowe rozwoju pod kątem rozpoczęcia nauki w szkole) 
sprawdzane są następujace kryteria: 

• status szczepień 

• badanie fizykalne wraz z badaniem okulistycznym i badaniem słuchu 

• badanie wzrostu, wagi oraz mierzenie ciśnienia krwi 

• rozwój umysłowy i motoryczny 

W wynikach badania bilansowego poprzedającego rozpoczęcie nauki odnotowane zostają w 
sposób ogólny cechy szczególne dziecka jakie z medycznego punktu widzenia należy uwzględnić 
udzielając mu indywidualnego wsparcia. Wyniki nie obejmują zaleceń pedagogicznych. 
  
Prosimy o zapoznanie się także z informacjami Urzędu ds. Zdrowia w Rostock pod adresem: 
rathaus.rostock.de →Rathaus →Ämter → Gesundheitsamt → Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 
      [→  ratusz →  urzędy →  Urząd ds. Zdrowia →  Służba medyczna ds. Dzieci i Młodzieży] 
 
 

Najczęściej zadawane pytania 

Wyżywienie w szkole – zapisy   
Zapisów dokonuje się bezpośrednio u dostawcy kart 
żywieniowych Sodexo 

Dzień otwartych drzwi Terminy publikowane są na stronach internetowych szkół   

W razie przeprowadzki / zmiany 
miejsca zamieszkania 

O dacie zmiany wraz z nowym adresem należy zawiadomić 
za pośrednictwem adresu Einschulung@rostock.de  wraz z 
podaniem nazwiska, imienia oraz daty urodzenia dziecka 
rozpoczynającego naukę   

Odroczenie rozpoczęcia nauki / 
wcześniejsze rozpoczęcie nauki 

wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem oraz 
orzeczeniem lekarskim, które należy wysłać bezpośrednio 
do szkoły (pocztą/e-mailem) 

Uczęszczanie do szkoły innej niż 
właściwa dla miejsca 
zamieszkania   

Wymaga pisemnej zgody podmiotu prowadzącego szkołę 
w gminie zamieszkania 

Bilet uczniowski 
w przypadku terminowego przedłożenia oświadczenia o 
zgodzie zostanie wydany w pierwszym dniu nauki – więcej 
informacji pod adresem www.rostock.de/schuelerticket 

 


